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Dopravní značení                         
a přestupky 

PODROBNÁ ANOTACE KURZU 
Akreditace Ministerstva vnitra České republiky  

MÍSTO  

AQE academy HUB, Sokolovská 694/102a, Praha (nedaleko zastávky metra B Křižíkova a 
zastávky Tram Křižíkova, vstup ze dvora, 2. patro) 

TERMÍN 

15. srpna 2023, 9:00 – 15:30 

LEKTOR 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

CENA 

2.490,- Kč bez DPH (pro úředníky ÚSC osvobozeno od DPH, pro ostatní účastníky 
3.013,-  Kč vč. DPH) 

CÍLE KURZU 

 

Kurz si klade za cíl zmapovat právní úpravu dopravního značení a dále pak vymezit důsledky 
porušení dopravního značení. V této souvislosti kurz vymezuje skutkové podstaty, jejichž 
podstata spočívá v porušení pravidla stanoveného dopravním značením.  
 
Program nejprve vymezuje platnou a připravovanou legislativu v oblasti dopravního značení. 
Stanovuje možnosti místní úpravy rozšířit povinnosti účastníků silničního provozu. Kategorizuje 
druhy dopravního značení a vymezuje pravidla a zásady pro jejich užití. V dané souvislosti 
jsou procházeny tzv. vzorové listy dopravního značení, které rozpracovávají ustanovení 
příslušných předpisů včetně mezinárodních do potřebných detailů, a tím vytvářejí 
předpoklady pro jednotné provedení jednotlivých dopravních značek.  
 
Dále se kurz věnuje řádné pasportizaci dopravního značení. Následně kurz teoreticky i 
prakticky na konkrétních situacích rozebírá a demonstruje aspekty vhodnosti použití 
jednotlivých dopravních značek v terénu. Demonstruje příklady nesprávného a nevhodného 
dopravního značení. Řeší situace, kdy je dopravní značení ve vzájemném nesouladu apod. 
Návazně na to se kurz zaměřuje na důsledky porušení povinností stanovených dopravním 
značením, když vymezuje skutkové podstaty.   
 
Program reflektuje aktuální judikaturní praxi správních soudů, která je v průběhu programu 
detailně analyzována. Dále program reflektuje aktuální metodické závěry a pokyny. 
Zohledňuje rovněž probíhající legislativní diskusi a projednávané novely.  
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Po absolvování programu absolvent bude schopen: 

- vymezit relevantní právní úpravu v oblasti dopravního značení 
- vymezit podmínky a možnosti místní úpravy na modifikaci místního dopravního 

značení 
- vymezit druhy dopravního značení 
- vymezit zásady pro užití dopravního značení 
- vymezit podobu a obsah vzorových listů 
- vymezit postup při parsportizaci dopravního značení 
- vymezit podmínky vhodnosti umístnění dopravního značení 
- demonstrace vadného umístění dopravních značek 
- vymezit podmínky odstranění nevhodných dopravních značek 
- vymezit relevantní skutkové podstaty přestupků 
- určit postup při řešení přestupků 
- vymezit nejčastější šikanózní praktiky a formy obrany a ochrany proti nim 
- reflektovat aktuálně projednávané či zvažované novely 
- analyzovat relevantní judikaturu 
- představit aktuální výkladové trendy a metodologické závěry.  

 
 

 
 
 
 
 
OBSAH KURZU 

1. Úvod do problematiky 
a. Zdroje  
b. Cíle a očekávání 
c. Právní úprava  
d. Opatření obecné povahy 

2. Dopravní značení 
a. Druhy 
b. Formy 
c. Vzorové listy 
d. Pravidla pro umístnění dopravních značek 
e. Vadné umístění dopravních značek 
f. Nesoulad dopravních značek 
g. Odstranění dopravních značek 
h. Pasportizace dopravních značek 

3. Přestupkové řízení  
a. Vymezení skutkových podstat 

- Přestupek vs. trestný čin 
b. Přestupkové řízení obecně 
c. Šikanózní praktiky a obrana a ochrana před nimi 

4. Rozbor judikatury a práce s ní (nad rámec judikatury obsažené v předchozích částech) 
Diskuse a konzultace 

 

Účastníci kurzu mají možnost klást lektorce dotazy a podněty korigující obsah kurzu 
předem (max. 3 pracovní dny před konáním semináře) na kontaktní e-mail 
juratkova@kolumbuspm.cz (v předmětu uveďte název semináře a datum jeho konání). 
Využití této možnosti lektorka vřele vítá! 
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LEKTOR KURZU 

 

Mgr. Bc. Petra Juřátková 

advokátka, lektorka s mnoholetými zkušenostmi v oblasti vzdělávání 
úředníků veřejné správy zejména v oblasti přestupkového práva, správního 
řízení a stavebního práva, autorka a spoluautorka řady odborných článků a 
publikací.  

 


